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"مقاله پژوهشی"
آنزیمهای سرم خون و سیستم آنتیاکسیدانی کبد ماهیان کفال خاکستری
( )Mugil cephalusتغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی
)(Saccharomyces cerevisiae
پریا

اکبری*1

 .0گروه شیالت ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران

تاریخ دریافت0999/01/9 :

تاریخ پذیرش0011/5/91 :

چکیده
اخیرا استفاده از پروبیوتیکها بهمنظور افزایش سالمت و ایمنی آبزیان مورد توجه قرار گرفته است .لذا هدف از مطالعه حاضر ،بررسی
تاثیر سطوح مختلف مخمر نانوایی ( )Saccharomyces cerevisiaeبر آنزیمهای سرم خون (آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPآسپارتات
اسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTوآالنین آمینوترانسفراز ( ))ALTو سیستم آنتی اکسیدانی کبد (سوپراکسیداز دیسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون
پراکسیداز ( ،)GPXمالوندیآلدئید ( )MDAو کاتاالز ( ))CATماهی کفال خاکستری ( )Mugil cephalusبه مدت  01روز بود .این
آزمایش بهصورت طرح کامال تصادفی در قالب  0تیمار و هر یک در  9تکرار طراحی شد .مخمر ساکارمایسیس سروزیا در  9سطح  0 ،1و 0
درصد وزن غذا به جیره غذایی پایه اضافه شد .همچنین یک تیمار بدون افزودن مخمر بعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد .ماهیان کفال-
خاکستری با وزن اولیه  5/50گرم بهصورت تصادفی در  01مخزن فایبر گالس  01لیتری با تعداد  11قطعه ماهی در هر مخزن توزیع شدند .در
پایان دوره آزمایش ،نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیمهای  SOD ،CATو کمترین فعالیت آنزیمهای  ALTو ALPو میزان  MDAدر
تیمار حاوی  0درصد مخمر مشاهده شد که با بقیه تیمارها دارای تفاوت معنیدار بود ( .)P>1/15نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مخمر

کلمات کلیدی :ماهی کفال خاکستری ،مخمر ساکارومایسیس سروزیا ،سیستم آنتی اکسیدانی ،آنزیمهای کبد

*عهده دار مکاتبات paria.akbary@gmail.com
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مایسیس سروزیا اثرات مطلوبی بر میزان فعالیت آنزیمهای سرم خون و سیستم آنتیاکسیدانی کبد ماهی کفال خاکستری دارد.
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مقدمه

 .)Sekhon, 2010علیرغم وجودآنتیاکسیدانهای

آنزیمهای آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات

مختلف در بدن ،سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از

آمینوترانسفراز از خانواده ترانس آمینازها در ماهیان ،در

بین بردن رادیکالهای آزاد ایجاد شده در بدن نیست

بافت کبد تغلیظ میشوند و مقادیر آنها در بیماری

بههمین جهت نیاز به تامین آنتیاکسیدان از منابع

نکروتیک حاد کبد در اثر تماس با سموم کبدی

خارجی دارد که از طریق مواد غذایی تامین میشود

افزایش مییابد .در بیماریهای حاد کبدی که منجر به

(.)Tovar-Ramı´rez et al., 2010

ایجاد صدمات غشایی یا نکروز سلولی میشوند ،فعالیت

در سالهای اخیر از مخمر بهدلیل ارزش غذایی آن

آمینوترانسفراز در سرم خون بهطور قابل توجهی افزایش

از قبیل پروتئینها ،ویتامینها ،رنگدانهها و کربو

مییابد ( .)Akrami et al., 2015آلکالین فسفاتاز

هیدراتهای بسیار پیچیده ،برای مثال بتا 9 ،0 -

آنزیمی است که دارای انواع استخوانی ،رودهای و

گلوکان ،تری هالوز ،مانان بهعنوان مواد غذایی برای

کبدی است .میزان این آنزیم در بیماری حاد کبدی

انسان و حیوانات استفاده شده است ()Ravindra, 2000

افزایش مییابد و به محض گذر از مرحله حاد سطح

ماننهای مخمر بهعنوان محرک ایمنی دارای خاصیت

سرمی آن به ناگهان کاهش مییابد ( Soochan et al.,

ضد توموری هستند و منجر به تحریک فعالیت

.)2012

ماکروفاژها میشود ( .)Nakano et al., 1999هر هر

زمینه تعدادی از بیماریهای دامی و انسانی وجود دارد

فعالیت آنتیاکسیدانی ماهی ،از جمله مخمر قرمز

( ;Hoeschen, 1997; Ames et al., 1998

( )Phaffia rhodozymaدر ماهی قزلآالی رنگین-

 .)Lykkesfeldt and Svendsen, 2007ماهیها همانند

کمان (Nakano et al., ( )Oncorhynchus mykiss

تمام موجودات خشکیزی بهخاطر مقادیر باالی اسید-

 ،)1999مخمر زنده  Debaryomyces hanseniiدر

های چرب اشباعنشده ،به طور خاص مستعد روبهرو

ماهی هامور (et al., 2008( )Mycteroperca rosacea

شدن با انواع رادیکالهای آزاد هستند .برخی از

 )Reyes-Becerrilمخمر نانوایی ( Saccaromyces

بیماریهای ماهی ،مانند دیستروفی عضالنی ،همولیز

 )cerevisiaeدر ماهی باس دریایی ( Dicentrarchus

شدن ،و یرقان تحت تاثیر آسیب اکسیداتیو به بافت

al., 2010; ( )labrax

et

Tovar-Ramı´rez

ایجاد میگردند ( .)Santacroce et al., 2012فرم فعال

 )Santacroce et al., 2012و بر میزان فعالیت آنزیم-

اکسیژن ) (Reactive Oxygen species ROSیکی از

های سرم خون از جمله مخمر ساکارمایسیس سروزیا بر

انواع رادیکالهای آزاد است که در شرایط نامتعادل

ماهی تیالپیا (Abdel- ( )Sarotherodon galilaeus

واکنشهای اکسیداسیون و احیای درون سلولی تولید

 )Tawwab et al., 2010و فیل ماهی ()Huso huso

میشود که قدرت اکسیدکنندگی باال و توانایی زیادی

( )Hassanpour Fatahi et al., 2014صورت گرفته

جهت آسیب زدن به اجزای حیاتی سلول از قبیل لیپید-

است .با این حال اطالعات محدودی در زمینه اثر مخمر

ها ،DNA ،پروتئینها و آنزیمها دارند ( Agarwal and

ساکارومایسیس سروزیا بهعنوان پروبیوتیک بر آنزیم-
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مطالب زیادی در زمینه دخالت استرس اکسیداتیو در

چند تحقیقات متعددی در زمینه اثر انواع گونه مخمر بر
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های سرم خون و سیستم دفاع آنتیاکسیدانی ماهی

آمینوترانسفرازها هستند ( ;Ahmed and Khater 2001

وجود دارد.

 .)Kumar et al., 2004سنجش آنزیمهای کبدی از

ماهی کفال خاکستری ) (Mugil cephalusمتعلق به

جمله

آلکالین

فسفاتاز

(،)ALP

آسپارتات-

خانواده کفال ماهیان ) (Mugilideaیکی از ماهیان

آمینوترانسفراز( )ASPو آالنینآمینوترانسفراز ()ALT

استخوانی دریایی با ارزش تجاری باال است که قادر به

برای بررسی وضعیت تغذیهای ،سیستم عروق و عملکرد

تحمل دامنه وسیعی از شوری و درجه حرارت میباشد

کبد در ماهیها از ارزش تشخیصی قابل توجهی

و بهصورت نیمهمتراکم در استخرها پرورش داده می-

برخوردار است ( .)Kumar et al., 2004موجودات

شود ( .)Balamurngan and Munuswami, 2017این

زنده سیستم آنتیاکسیدانی پیچیدهای جهت مقابله با

گونه بهدلیل دارا بودن شرایط مناسب جهت پرورش،

گونههای فعال رادیکالهای آزاد و کاهش مخرب آنها

ضریب رشد خوب ،ضریب تبدیل غذایی مناسب،

دارند .سیستم آنتیاکسیدانی بهصورت سیستم دفاعی

بازارپسندی عالی ،امکان پرورش با سایر گونه ها یکی

آنزیمی و غیرآنزیمی عمل میکنند ( Morales et

از بهترین گونههای ماهیان دریایی پرورشی در سراسر

 .)al.,2004آنزیمها دفاع آنتیاکسیدانی شامل سوپر-

جهان بهشمار میآید ( .)Rostami et al., 2015کفال

اکسید دیسموتاز ( Super Oxide Dismutase

ماهیان عموما دتریتخوار بوده و قدرت تبدیل این مواد

) ،)(SODکاتاالز () )catalase(CATاشاره کرد که به-

را به پروتئین دارند .مقاوم بودن این ماهیان در برابر

همراه دیگر آنزیمها مجموعهای از دفاع آنتیاکسیدانی

تغییرات شوری و تغذیه در سطوح پایین هرم غذایی،

سلولی را تشکیل میدهند و نقش حذف رادیکالهای

موجب شده تا آنها را بهعنوان گونهای بسیار ممتاز و

آزاد را بر عهده دارند علیرغم وجود آنتیاکسیدانهای

یک منبع پروتئین حیوانی ارزان قیمت که برای پرورش

مختلف در بدن ،سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از

در شرایط مناسب میبا شند ،معرفی نماید ( Dahhar et

بین بردن رادیکالهای آزاد ایجاد شده در بدن نیست

 .)al., 2014از طرف دیگر ،وجود منابع آب شور و لب

بههمین جهت نیاز به تامین آنتیاکسیدان از منابع

شور فراوان در نواحی ساحلی شمال و جنوب و استان-

خارجی دارد که از طریق مواد غذایی تامین میشودet

های مرکزی و همچنین زمینهای نامرغوب و کم بازده

(.)Vettrivel et al., 2013

تشخیص داده شده است (.)Rostami et al., 2015
اولین گام در تشخیص آسیب کبدی انجام
آزمایش ساده خون است که حضور آنزیمهای خاص
را نشان میدهد  .تحت شرایط عادی این آنزیمها درون
سلولهای کبدی وجود دارند اما زمانی که کبدی
آسیب میبیند این آنزیمها وارد جریان خون میشوند.
حساسترین و پرمصرفترین آنزیمهای کبدی

مخمرساکارمایسیس سروزیا در سطوح مختلف بر آنزیم
های سرم خون و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی ماهی
کفال خاکستری طراحی شد.
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مواد و روشها

درجه سانتیگراد و  pHآب  7/5-7/9بود و در طول

ماهی و شرایط پرورش

دوره آزمایش ،میزان اکسیژن محلول آب  8میلیگرم

این تحقیق در سالن مرکز تحقیقات شیالت آبهای

بر لیتر نگه داشته شد .آب مورد نیاز پرورش از دریا با

دور چابهار در قالب طرح کامال تصادفی در آذرماه

شوری  95گرم بر لیتر پمپاز شد و به کارگاه انتقال داده

،0995با  0تیمار و سه تکرار بهمدت  01روز انجام

شد.

گرفت .ماهیان مورد استفاده در این مطالعه ،از سواحل

خونگیری و سنجش آنزیمهای سرم خون

چابهار صید و پس از سازگاری اولیه ( 1هفته) ،تعداد

در پایان دوره آزمایش (روز 10 ،)01ساعت پس

 11قطعه ماهی به ازای هر تکرار ،در مخازن فایبر گالس

از قطع غذا بهصورت تصادفی از  9ماهی هر تکرار پس

 01لیتری با میانگین وزنی  5/50 ±1/05گرم و طولی

از بیهوشی ( 111میلیگرم در لیتر عصاره گل میخک)

 9/01 ±1/09سانتی متر ذخیرهسازی شدند .جیره غذایی

( )Velisek et al., 2005از رگ ساقه دمی آنها خون

مورد استفاده در این مطالعه ،جیره تجاری ساخت

گیری صورت گرفت و خون جمعآوری شده از هر

شرکت هورراش تولید غذای میگو و آبزیان بوشهر با

تکرار به میکروتیوبهای  1میلیلیتری بدون هپارین

سایز  0/1میلیمتر ( 99درصد پروتئین 7 ،درصد چربی،

منتقل گردید .سپس با استفاده از سانتریفیوژ

 8درصد خاکستر و  5درصد رطوبت) بود که ماهیان در

(مدل ،Hettich, DV200ژاپن) بهمدت  01دقیقه در

طول دوره آزمایش ،روزانه به میزان  5درصد وزن بدن

دمای  0درجه سانتیگراد با دور  5111دور در دقیقه

طی دو مرحله (ساعت  9و  )07تغذیه شدند ( Sudagar

سرم آن جدا و در دمای -11درجه سانتیگراد

 .)et al.,2004مخمر ساکارمایسیس سروزیا سویه

نگهداری شد ( ،Jalali hajiabadi et al., 2009علیزاده

الیپسوئیدوس ( Saccaromyces cerevisiae var

رودپشتی و همکاران،0990 ،اکبری و همکاران،

 )ellipsoidousبا نام تجاری ( Amaxتپاکس ایران)

.)0011

داروسازان ایران ،در سطوح  0 ،1و  0درصد وزن غذا از

آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTدر طول موج 515

طریق روغن ماهی کاد ( 91میلیلیتر بهازای هر کیلوگرم

نانومتر و آلکالین فسفاتاز ( )ALPدر طول موج 001

غذا) پوشش دار و سوسپانسیون حاوی مخمر و روغن

نانومتر توسط روش  Liuو همکاران ( )1100صورت

ماهی کاد به غذا اسپری شد و به جیره غذایی تیمار

گرفت.

شاهد ،تنها روغن ماهی کاد اسپری شد ( Chang and

.)Liu, 2002; Wache et al., 2006
بقایای مواد غذایی با استفاده از سیفون با دقت از
مخازن روزانه پیش از غذادهی جمعآوری میشد .طول
مدت روشنایی  01ساعت روشنایی و  01ساعت تاریکی
در نظر گرفته شد .درجه حرارت آب 18/05±1/78

نمونهبرداری کبد و سنجش سیستم آنتی اکسیدانی

در پایان دوره آزمایش (روز  08 ،)01ماهی از هر
تیمار ( 0ماهی از هر تکرار) بعد از  10ساعت قطع غذا
به صورت تصادفی صید و پس از بیهوش نمودن با پودر
گل میخک ( 111میلیگرم در لیتر) ( Santacroce et

 ،)al., 2012برای تعیین میزان فعالیت آنزیمهای آنتی
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تهیه شده از شرکت داکسال ایتالیا وارداتی شرکت

سنجش آنزیم آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTو
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اکسیدانی کبدی و میزان گلوتاتیون احیاء سریعاً در

فورمازون تولید میشود که در طول موج  5/5نانومتر

مجاورت یخ (بهمنظور بهحداقل رساندن تغییر فعالیت

اندازهگیری میشود .در صورت وجود آنزیم  SODدر

آنزیمی) کالبدشکافی آنها صورت گرفت وکبد آنها

نمونه رادیکالهای سوپراکسید به پراکسید هیدروژن و

با دقت جدا شد و بالفاصله در شرایط انجماد در دمای

 O2تبدیل شده و از ایجاد رنگ قرمز فورمازان ممانعت

 -11درجه سانتیگراد نگهداری شدند ( Chong et al.,

میشود و فعالیت آنزیم  SODبوسیله درجه ممانعت از

 .)2002بافت کبد با نسبت ( 0:01حجم  /وزن) در بافر

این واکنش تعیین میشود .یک واحد  SODباعث مهار

1/05

 51درصد سرعت احیا  Intیا مهار  51درصد مقدار

موالر 1/0 ،KCLمیلی موالر فلوراید سولفونیل متیل

اکسیداسیون  NADPHتحت غلظتهای اندازهگیری

فنیل ( )PMSFو  0میلیموالر دی تیوتریتول ( )DTTبا

میباشد .و مقدار آنزیم در بافت بهصورت واحد بر

 7/0 PHهموژن شد .برای اندازهگیری میزان مالون

میلیگرم پروتئین بیان شد .سنجش آنزیم کاتالز طبق

دی آلدئید نیمی از نمونه هموژن شده هر تیمار ،به مدت

روش  )0985( Clairborneصورت گرفت اساس

 01دقیقه در دور  811برای حذف سلول های شکسته

واکنش در این روش هیدروژن پراکساید توسط آنزیم

نشده دردمای  0درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد و برای

کاتاالز به آب و اکسیژن تجزیه میشود که در طول

سنجش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی نیمی دیگر

موج  101نانومتر به روش اسپکتروفتومتری تجزیه

نمونههای هموژن شده در دور  0111بهمدت  11دقیقه

 H2O2مستقیم ًا با کاهش جذب همراه است .یک واحد

سانتریفیوژ شدند و سوپر ناتانتهای تهیه شده از هر دو

فعالیت آنزیمی عبارت است از مقدار آنزیمی که باعث

طریق سانتریفیوژ بهترتیب برای سنجش میزان مالون

تولید یک میلیمول  H2O2در دقیقه در یک غلظت

دیآلدئید و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و مورد

ابتدایی  01میلیمول در لیتر در  pH=7/0در دمای 97

استفاده قرار گرفتند (.)Santacroce et al., 2012

درجه سانتیگراد میشود .و مقدار آنزیم در بافت به-

پتاسیم

فسفات

011

میلیموالر،EDTA

روش  ،)0985( Misraبا استفاده از کیت ارزیابی این

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز مطابق روش

آنزیم بر اساس دستورالعمل سازنده آن (راندوکس،

 Lawrenceو  )0970( Burkصورت گرفت .آنزیم

انگلیس) در طول موج  515نانومتر صورت گرفت.

گلوتاتیـون

اکسیـداسیـون

سوپر اکسیددیسموتاز ) (SODدر دیسموتاسیون

گلوتاتیون ( )GSHرا توسط کومن هیدروپراکسید

رادیکال سمی  O2تولید شده در طی مراحل اکسیداتیو

( (Cumene Hyroperoxideکاتالیز مینماید .در

انرژی به  O2و  H2O2شرکت میکند .در این روش از

حضور آنزیم گلوتاتیون ردوکتازو ،NADPH

گزانتین و گزانتین اکسیداز ) (XODجهت تولید

گلوتاتیون اکسید شده ( )GSSGمجدداً به گلوتاتیون

رادیکالهای سوپر اکساید استفاده میشودکه با Int

احیاء تبدیل میشود که این احیاء با اکسیداسیون

(فنیلتترازولیومکلراید ( -5 -نیتروفنل -9 - ) 0-

همزمان  ADPHبه  NADP+همراه است .در این

(یدوفنل  )1- )0-واکنش میدهند و رنگ قرمز

واکنش کاهش جذب نوری در طول موج  901نانومتر

پراکسیـداز

واکنـش
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سنجش فعالیت آنزیم سوپر اکسیداز دیسموتاز طبق

صورت واحد بر میلیگرم پروتئین بیان شد .سنجش
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0

اندازهگیری میشود .سنجش ماالنون دیآلدئید توسط

دانکن در سطح معنیدار  5درصد استفاده شد .با استفاده

روش  Buegeو  )0978( Austصورت گرفت .به 0

از تست کالموگراف اسمیرنوف نرمال بودن دادهها و از

میلیلیتر از سوپرناتنت حاصل  0میلیلیتر تری-

تست لون برابری واریانسها استفاده شد تجزیه و تحیل

کلرواستیک اسید  11درصد (وزنی به حجمی) در 1/0

کلیه دادهها توسط نرم افزار  SPSSویرایش  09صورت

موالر اسیدکلریدریک افزوده ،و پس از مخلوط کردن،

گرفت و جهت محاسبات آماری از نرم افزار Excel

در دمای  05درجه سانتیگراد در دور  1111سانتریفیوژ

ویرایش  1101استفاده شد.

گردید 1/9 .میلیلیتر از محلول  1/01موالر
تیوباربیتوریک اسید در  1/10موالر تریس با اسیدیته 7

نتایج

را به  0/5میلی لیتر از محلول رویی سانتریفیوژ شده

آنزیمهای سرم خون

افزوده و و سپس در دمای  011درجه سانتیگراد به-

با افزایش میزان مخمر در جیره غذایی میزان فعالیت

مدت 05دقیقه انکوبه شد و پس از سردشدن در

آنزیم آلکالین فسفاتاز و آالنین آمینو ترانسفراز کاهش

مجاورت یخ ،جذب نمونهها در طول موج 595

معنیداری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد و بین

نانومتری قرائت شد و نتایج بر حسب واحد مالون دی-

سایر تیمارها این اختالف معنیدار بود ()P>1/15

آلدئید بر حسب میلیگرم پروتئین بیان شد.

(جدول  .)0کمترین میزان فعالیت آنزیم آسپارتات

تجزیه و تحلیلهای آماری

آمینوترانسفراز در تیمار  9و  0مشاهده شد که اختالف

ارزیابی تغییرات متغیرهای بین تیمارهای تحت

معنیداری را با تیمار  1و شاهد نشان دادند ()P>1/15

مطالعه ،از طریق آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ( one

ولی از نظر میزان فعالیت آنزیم آسپارتات

 )way analysis of variance ANOVAو مقایسه

آمینوترانسفراز بین تیمار  9و  0اختالف معنیداری
مشاهده نشد (( )P<1/15جدول .)0

میانگین بین تیمارها بر اساس آزمون چند دامنهای

جدول  .0مقایسه میانگین (میانگین ±خطای معیار) آنزیمهای سرم خون ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختلف
تیمار

فعالیت آنزیم های سرم خون
(واحد بر لیتر)

1

0

0

9

آسپارتات آمینوترانسفراز ()AST

05/99±1/18a

09±1/00ab

00/99±1/18c

00/00±0/70c

990±05/15

910±01

908±1/01

901±00

d

آلکالین فسفاتاز ()ALP

b

c

d

وجود حروف غیر همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار است (.)P>1/15

سنجش سیستم آنتیاکسیدانی کبد
بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ( ،)CATمالون دی

( .)P>1/15همچنین بیشترین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

آلدئید ( )MDAو سوپراکسید دیسموتاز ( )SODدر تیمار 0

در تیمار  9و  0مشاهده شد که اختالف معنیداری را با تیمار  1و

مشاهده که اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد

شاهد نشان داد (( )P>1/15جدول .)1
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آالنین آمینوترانسفراز ()ALT

0/15±1/01a

9/85±1/05b

9/00±1/01c

9/11±1/01d
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جدول  .1مقایسه میانگین (میانگین ±خطای معیار) سیستم آنتی اکسیدانی ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختلف
سیستم آنتیاکسیدانی
(واحد بر میلی لیتر)
سوپر اکسیداز دیسموتاز ()SOD
گلوتاتیون پراکسیداز ()GPX
مالون دی آلدئید ()MDA
کاتاالز ()CAT

تیمار
1

0

0

9

017/10±00/01c

019±00/11c

095/00±01/50b

005/99±00/01a

811±11/01c

818/00±18/18b

801±05/07a

870/00±00/51a

5/81±1/51

0/90±1/99

7/10±1/15

7/70±1/11

d

907/99±07/70d

c

981±05/19c

b

a

000/00±00/00a

999/99±01/10b

وجود حروف غیر همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیدار است (.)P>1/15

بحث
سنجش فعالیت این آنزیمها از اهمیت زیادی در
بررسی وضعیت سالمتی ماهی برخوردار است
( .)Satheeshkumar et al., 2012آنزیمهای ،ALT
 ASTو  ALPدر میتوکندری سلولها بهویژه سلولهای
کبدی قراردارند لذا هرگونه التهاب یا آسیب سلولهای
کبدی منجر به رهاسازی این آنزیمها و افزایش سطح
این آنزیمها در سرم میشود (.)Dadras et al., 2016
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان فعالیت
آنزیمهای آلکالین فسفاتاز ( )ALPو آالنین
آمینوترانسفراز ( )ALTبا افزایش غلظت مخمر

خاکستری کاهش معنیداری پیدا کردند بهطوری که
در تیمار حاوی  0درصد مخمر ساکارمایسیس سروزیا
کمترین مقادیر فعالیت این آنزیمها مشاهده شد و بین
همه تیمارها از نظر فعالیت آنزیمهای مذکور این
اختالف معنیدار بود .کمترین میزان فعالیت آنزیم

که اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان دادند .در
تایید نتایج این تحقیق Hassanpour Fatahi ،و
همکاران ( )0999مشاهده نمودند که استفاده از سطوح
0

0

مختلف مخمر ساکارومایسیس سروزیا (  1 ×01و ×01
0

 0و  0×01سلول در گرم غذا) در جیره غذایی فیل
ماهی ( )Huso husoسبب کاهش معنیدار میزان
فعالیت آنزیمهای  ALTو ALPدر مقایسه با تیمار شاهد
شد .میتوان گفت که کاهش سطح فعالیت این آنزیمها
در سرم ماهیان تحت تاثیر مخمر ساکارومایسیس
سروزیا بهعنوان پروبیوتیک ،نشان دهنده وضعیت
سالمتی بافتهای کفال ماهیان و دلیلی بر عملکرد
مناسب کبد میباشد ( SeyhaneyildizCan et al.,
 . )2014مغایر با نتایج حاصل از این تحقیقAbdel- ،

 Tawwabو همکاران ( )1101نشان دادند که هر چند
استفاده از  01گرم مخمر ساکارومایسیس سروزیا زنده
در

جیره

غذایی

تیالپیا

(

Sarotherodon

)galilaeusتاثیر معنیداری را بر میزان فعالیت آنزیم-
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ساکارمایسیس سروزیا در جیره غذایی ماهی کفال

آسپارتات آمینوترانسفراز نیز در تیمار  9و  0مشاهده شد
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های  ASTو ALTنداشت ولی این موضوع نشان داد

گاز هیدروژن و پراکسیداسیون لیپید محافظت میکند.

که استفاده از مخمر ساکارمایسیس سروزیا فاقد اثرات

مالون دیآلدئید یکی از محصوالت اسیدهای چرب

سمی برای ماهی تیالپیا است همچنین آنها گزارش

اشباع شده است که به عنوان شاخص مناسبی برای

نمودند که بعد از آلودگی ماهی تیالپیا با مس استفاده از

پراکسیداسیون لیپید و استرس اکسیداتیو در نظر گرفته

مخمر ساکارومایسیس سروزیا در جیره غذایی ماهی

شده است ( .)Hayyan et al., 2016نتایج حاصل از

تیالپیا منجر به کاهش معنیدار میزان فعالیت آنزیم

این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیمهای

 ASTو ALTشد و مقاومت ماهی ماهی را در برابر

 GPXو  CATو کمترین میزان  MDAدر تیمار حاوی

همچنین

 0درصد مخمر ساکارومایسیس سروزیا مشاهده شد که

 SeyhaneyildizCanو همکاران ( )1100نشان دادند

اختالف معنیداری را با سایر تیمارها نشان داد و

که استفاده از پروبیوتیک کفیر ( )Kefirدر سطوح

بیشترین فعالیت آنزیم  SODدر تیمار حاوی  0و 0

مختلف ( 01،11و  01گرم بر کیلوگرم غذا) در جیره

درصد مخمر ساکارمایسیس سروزیا مشاهده شده

غذایی ماهی سالمون کوهو ( )Salmo corhensisمنجر

اختالف معنیداری را بین آنها از این نظر مشاهده نشد.

به افزایش میزان فعالیت آنزیمها  ALTو  ASTدر

 Xuو همکاران ( )1105نشان دادند که استفاده از  1/0و

مقایسه با شاهد شد ولی این اختالف معنیدار نبود که با

 0/1گرم نوکلئوتید مستخرج شده از مخمر

نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی نداشت .میتوان

ساکارمایسیس سروزیا بر کیلوگرم غذا منجر به افزایش

گفت که عواملی نظیر میزان مخمر در جیره غذایی،

معنیدار فعالیت آنزیم  SODو کاهش معنیدار میزان

مدت زمان استفاده از آن و نوع گونه ماهی میتواند در

 MDAدر سرم خون ماهی تیالپیای هیبرید

نتایج بهدست آمده تاثیرگذار باشد.

( )Oreochromis niloticus×O.aureusدر مقایسه با

آلودگی

با

مس

افزایش

داد.

آنزیمهای آنتی اکسیدانی نقش اساسی در کنترل

فعالیت آنها سلولها و بافتها را در برابر فشار استرس
اکسیداتیو محافظت مینماید (.)Reda et al., 2018
سوپر اکسید دیسموتاز ( )SODسوپر اکسید ( )O 2−را
به اکسیژن مولکولی ( )O2یا پراکسید هیدروژن ()H2O2
تبدیل میکند.گلوتاتیون پراکسیداز در برابر استرس
اکسیداتیو سلولها را از طریق غیر فعال سازی و دفع

میتوان گفت که استفاده از مخمر ساکارمایسیس
سروزیا در جیره غذایی ماهی کفال خاکستری میتواند
منجر به تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی کبد آن ها
شود Meng .و همکاران ( )1107نشان دادند که استفاده
از  1/05تا  9گرم نوکلئوتید مستخرج شده از مخمر
ساکارمایسیس سروزیا بر کیلوگرم غذا منجر به افزایش
معنیدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز در ماهی
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آسیب های ناشی از رادیکالهای آزاد داشته و کنترل

تیمار شاهد شد که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت.

9

آنزیمهای سرم خون و سیستم آنتیاکسیدانی کبد ماهیان کفال خاکستری......

توربوت ( )Scophthalmus maximusدر مقایسه با

منابع

تیمار شاهد شد و کمترین میزان فعالیت مالون دی

 .0اکبری ،ح ،.حسینی شکرایی ،س.پ ،.سلطانی ،م،.

آلدئید در تیمار حاوی  1/9گرم نوکلئوتید مخمر بر

شمسایی مهرجان ،م .0011 ،.تاثیر مقادیر مختلف

کیلوگرم غذا شد که با نتایج حاصل از این تحقیق

پروبیوتیک  Enterococcus faeciumبر برخی
شاخصهای ایمنی سرم خون و موکوس پوست بچه

همخوانی داشت .در حالی که استفاده از نوکلئوتید

ماهی کپور معمولی ( .)Cyprinus carpioنشریه

مخمر بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپراکسید

توسعه آبزیپروری.10-05 ،)1(05 ،

دیسموتاز در ماهی توربوت تاثیر معنیداری نداشت که
با نتایج این تحقیق همخوانی نداشت.
با توجه به بررسی فعالیت آنزیمهای سرم خون و
سیستم آنتی اکسیدانی کبد ماهی کفال خاکستری تغذیه
شده با سطوح مختلف مخمر ساکارومایسیس سروزیا
استفاده از  0درصد مخمر ساکارومایسیس سروزیا در
جیره غذایی به منظور بهبود فعالیت آنزیمهای کبدی
( ALP ،ALTو  )ASTو تقویت سیستم دفاع آنتی
اکسیدانی کبد کفال ماهیان توصیه میگردد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری ریاست و پرسنل محترم
مرکز تحقیقات شیالت چابهار به دلیل فراهم آوردن

تخصصی پاتوبیولوژی صدف چابهار و شرکت میزان
سنجش پاسارگاد تهران تشکر و قدردانی میگردد.

معصوم زاده ،م ،.بازاری مقدم ،ل ،.یگانه ،ه ،.عزیززاده،
ل .0990 ،.اثر انتروکوکوس فکالیس به عنوان
پروبیوتیک بر شاخص های خونی و سرمی بچه تاس
ماهی ایرانی  .Acipencer persicusنشریه توسعه
آبزی پروری.019-89 ،)0( 00 ،
3. Abdel-Tawwab, M., Mousa, M.A.A. and
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